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Curriculum vitae  

Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Lazar, (Nechita) Adriana 

Adresă(e) Strada Cerbului, nr 191, cod poştal 731165, Barlad, Romania 

Telefon(oane) Fix:0235748934 Mobil:0746793782  

Fax(uri) - 

E-mail(uri) adryana_lzr@yahoo.com 

Naţionalitate romană 

Data naşterii (28.05.1984) 

Sex (feminin) 

Statut civil (casatorită) 

  

 

EDUCAŢIE Şi FORMARE 

 
Perioada 

 
 

 
10/2009 –prezent 

Calificarea / diploma obţinută Doctorat în domeniul Horticultură 
 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Specializarea ,,Genetică si  ameliorarea plantelor’’.  
Genetică 
Biologie Moleculară  
 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară Ion Ionescu de la Brad Iasi 
Iasi (Romania) 

 
Perioada 

 
10/2009 – 06/2012 
 

Calificarea/diploma obtinuta 
Disciplinele principale 

studiate/competente 
profesionale dobandite 

 
Numele si tipul institutiei de 
invatamant/furnizorului de 

formare 
 

 
Perioada 

Diploma master in Agronomie, 
 specializarea ,,Conservarea si utilizarea resurselor genetice vegetale’’  
 
Culturi in vitro 
Genetica populatiilor 
 
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară Ion Ionescu de la Brad  
Iasi (Romania) 
 
 

10/2004-06/2009 

Calificarea / diploma obţinută Inginer diplomat 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Fitopatologie 
Markting 
Fitotehnie 
Genetică si ameliorarea plantelor, etc 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară Ion Ionescu de la Brad Iasi 
Iasi (Romania) 

  

Perioada 09/1999-06/2003 

Calificarea / diploma obţinută  Tehnician in alimentatia publică si servicii 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Contabilitate 
Markting 
Economia intreprinderi 
Management, etc 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Grupul scolar agricol ,, Marcel Guguianu”  Zorleni, Vaslui 
 
 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleza  B2 
Utilizator 

independent 
A2 

Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 

elementar 
B2 

Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 

independent 

Limba franceza  A2 
Utilizator 

elementar 
B2 

Utilizator 

independent 
A2 

Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 

elementar 

 
Competenţe şi abilităţi sociale 

 
Capacitatea de adaptare excelentă la contextul social, abilitate de a lucra cu oamenii, 
punctualitate, creativitate,onestitate, harnicie, sinceritate 

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

   Cunostinte in domeniul geneticii moleculare, capacitatea de a organiza planul de 
lucru, abilitatile si responsabilitatile in timp util, buna mobilizare pentru finalizarea 
sarcinilor. 

 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Microsoft office (Word, excel, Power point), statistica 

  

Competenţe şi aptitudini 
artistice 

Desen tehnic, pictură 

Alte competenţe şi aptitudini 
   Disciplină, serioziate, receptivitate fată de nou, adaptabilitate si originalitate, interes 
si efort pentru perfectionarea  personală  continuă. 

 

Permis(e) de conducere 
 

Informatii suplimentare 
 

        Experienta acumulata in 
programe de cercetare 

 

B 
 
 
Construction of a genetic map and identification of some QTL (Quantitative Trait 
Loci) at white lupine (Lupinus albus L.), 2009-2011, CNCSIS, PN II – Idei – 
cercetator in formare 

  

  

  

 


